Simul8 Viewer
• Descrição Geral:
O Simul8 Viewer possui todas as funcionalidades do Simul8, exceto que não se pode construir ou modificar
modelos. Com o Simul8 Viewer é possível rodar modelos e configurar parâmetros que foram estabelecidos em
planilhas ou em caixas de diálogos. O seu download é gratuito.

• Instruções de Download:
Você pode fazer download deste em:

http://simul8-online.com/viewer/download.htm
Vários modelos de Simulação encontram-se disponíveis em:

http://www.simulate.com.br/software.htm

• Instruções para rodar um modelo:
1. Abra um modelo xxx.s8 ou xxx.vs8 no Simul8 (O formato de arquivo default é *.VS8). Para tal abra o
Simul8 e utilize o botão com a figura de uma pasta (vide figura abaixo). Se o modelo tiver no formato
xxx.s8, mude a opção de formato de arquivo (default *.vs8).
2. Para resetar a Simulação (fazer com que o relógio zere), pressione o botão “Reset” ( vide figura abaixo)
3. Para controlar a velocidade da simulação, utilize o “speed bar” (barra de velocidade - v. figura abaixo).
Quanto mais ele estiver deslocado para a direita, mais rápido a simulação. Se ela estiver totalmente
deslocada para a direita, a animação desaparecerá e a simulação será executada em velocidade máxima.
4. O relógio de simulação pode ser visualizado em tempo real, e está abaixo do menu principal.
5. Para iniciar a simulação pressione o botão “Run” (Roda Simulação, vide figura abaixo). Você pode alterar
durante a simulação a velocidade. Se este botão for pressionado durante a simulação, a simulação para
mas pode ser continuada do ponto que está, pressionando este mesmo botão novamente.
6. Para controle do ZOOM, utilize a barra localizada no canto inferior direito
(
). Para visualizar outras áreas do modelo utilize as barras de
deslizamento horizontal e vertical.
7. Utilize o botão KPI´s para visualizar os resultados após terminar a simulação;
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